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 مانکاریپ يخطا از یناش يشهردار یمدن تیمسؤول
 1رانینص داود
 2رانینص دیناه

 :دهیچک
 عهدة بر را آن انجام بدهند انجام شخصاً را خود یقانون فیوظا کهنیا يجا به هایشهردار معموالً

 انیز مانکاریپ يخطا اثر در یثالث اگر که است نیا مساله صورت نیا در، گذارندیم مانکارانیپ
 در پرسش نیا ژهیبو کند؟ مراجعه يشهردار به خود خسارت افتیدر يبرا تواندیم ایآ ندیب

 شرط دهیگرد منعقد مانکاریپ و يشهردار انیم که يمانکاریپ قرارداد در که شودیم مطرح یفرض
 تیمسؤول خصوص در. است مانکاریپ عهدة بر ثالث اشخاص خسارت جبران که باشد شده

 با دادگاهها یبرخ: دارد وجود ییقضا ۀیرو در دگاهید سه دهید انیز ثالث برابر در يشهردار
 يشهردار دادگاهها از گرید یبرخ، اندندانسته مسؤول را يشهردار يمانکاریپ قرارداد به استناد

 يشهردار گرید یبعض تاًینها واند دانسته مسؤول داشته دخالت انیز تحقق در که يحد تا فقط را
اند داده حق يشهردار به یول است شده وارد ثالث به کهاند دانسته ییخسارتها ۀیکل ضامن را
 . کند مراجعه مانکاریپ به ثالث خسارت جبران از بعد
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 :مساله طرح و مقدمه
 55 ماده در لیتفص به که است گذاشته هايشهردار عهدة بر یمختلف فیتکال گذارقانون
 خود فیتکال انجام يراستا در يشهردار معمول طور به. است شده ذکر هایشهردار قانون

 شودیم مطرح ی کهپرسش صورت نیا در.کندمی استفاده مانکارانیپ یتخصص خدمات از
 انیز یثالث به يمانکاریپ قرارداد موضوع دادنِ انجام يراستا در مانکاریپ اگر که این است

 کند رجوع يشهردار به خود يخسارتها افتیدر يبرا تواندیم دهید انیز ثالث ایآ بزند
 پرسش نیا نیهمچن؟ ستیچ رجوع حق يمبنا است ممکن يشهردار به رجوع اگر و

 يشهردار که باشد شده شرط مانکاریپ و يشهردار قرارداد در اگر که است مطرح
 در؟ است استناد قابل ثالث برابر در شرط نیا ایآ ندارد ثالث انیز قبال در یتیمسؤول

 دربارة یکل طور به و يشهردار به دهید انیز مراجعۀ حق بر شرط نیا اثر خصوص
 ییقضا ۀیرواست  شده مرتکب مانکارشیپ که ییخطا قبال در يشهردار تیمسؤول
 وجود صورت در که دارند دهیعق دادگاهها یبرخ. دارد وجود دگاهید سه و است متشتت

 چیه يشهردار شود ثالث به خسارت ورود موجب مانکاریپ ریتقص اگر یشرط نیچن
 را بارانیز فعل مانکاریپ چون که است آن دادگاهها نیا استدالل عمده. ندارد یتیمسؤول
 بر را دهید انیز ثالث خسارت جبران يشهردار با قرارداد در مانکاریپ و شده مرتکب
 که شودیم استنباط دادگاهها نیا استدالل از. ستین يشهردار متوجه دعوا گرفته عهده
 و است یمدن تیمسؤول عام مقررات تابع هیقض یشرط نیچن وجود عدم صورت در

، صورت هر در دادگاهها از گرید یبرخ. است ضامن خود ریتقص حدود در تنها يشهردار
 عام قواعد مشمول را هیقض، باشد نداشته وجود چه باشد داشته وجود مذکور شرط چه

 موثر دهید انیز مقابل در بحث مورد شرط شانیا نظر بهاند. کرده یتلق یمدن تیمسؤول
 هیعل را خود يدعوا دارد حق یمدن تیمسول عام قواعد اساس بر دهید انیز و ستین

 کدام هر ریتاث شدت به توجه با دادگاه صورت نیا در و کند طرح مانکاریپ و يشهردار
 دادگاهها از گرید یبرخ. کرد خواهد مشخص را کی هر تیمسؤول زانیم خواندگان از
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 نظرصرف دهندیم حق دهید انیز به و هستند يشهردار تیمسوول يبقا به معتقد مطلقاً
. کنند دعوا طرح يشهردار هیعل خود يخسارتها ۀیکل افتیدر يبرا يمانکاریپ قرارداد از

 یعمران ياتهایعمل و يشهر امور تیمسؤول چون که است آن دادگاهها نیا استدالل عمده
 نیا انجام يراستا در که یخسارت گونه هر است يشهردار با قانون حسب یخدمات و

 خود يسو از که است آن مثل شودیم وارد ثالث به يشهردار مانکاریپ يسو از فیوظا
 جبران را دهید انیز خسارت دیبا يشهردار صورت هر در و باشد شده وارد يشهردار

 تیمسؤول یناف تیمسؤول عدم درج ای و مانکاریپ به یقانون فیوظا انجام يواگذار و کند
 پرداخت از بعد تینها در يشهردار البته، ستین دهید انیز مقابل در يشهردار یمدن

 دگاهید دو نقد ضمن مقاله نیا در. دارد را مانکاریپ به رجوع حق دهید انیز يخسارتها
 و متبوع رابطۀ قیمصاد از یکی مانکاریپ و يشهردار رابطۀ که شودیم استدالل نخست

 مانکاریپ يسو از که است ییخسارتها ۀیکل مسؤول متبوع عنوان به يشهردار و است تابع
 حق يمانکاریپ قرارداد اساس بر يشهردار هیالنها هرچند شودیم وارد ثالث به) تابع( 

 .دارد را مانکاریپ به رجوع
 لیقا که میپردازیم یآرائ به اول بخش در شودیم میتقد مطالب بخش سه در ادامه در 
 تیمسؤول به لیقا که میپردازیم یآرائ به دوم بخش در هستند يشهردار تیمسوول عدم به

 که میکنیم یبررس را یدگاهید سوم فصل در و هستند مانکاریپ و يشهردار مشترك
 تیتقو و هیتوج را سوم دگاهید نیا میکوشیم و است يشهردار تیمسؤول يبقا به معتقد

 . میکن
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  يشهردار تیمعاف -1

 آرا فیتوص و گزارش -1-1

 تیمسؤول از معاف يشهردارآنها  در که پرونده سه گزارش و فیتوص به قسمت نیا در
 :میپرداریم شده دانسته
 خواستۀ به تهران يشهردار تیطرف به ییدعوا ز.ع. ك يآقا خواهان: نخست يدعوا
 بوده یرانندگ مشغول شهر سطح در که است داده حیتوض و کرده طرح خسارت مطالبۀ

 هنگام در يشهردار آب تانکر شدن زیسرر از یناش ابانیخ سطح یلغزندگدلیل به که
 خسارت دچار و کرده برخورد برق چراغ ریت با و نشده خودرو کنترل به قادر يریآبگ
. است شده اعالم يشهردار ریتقص حادثه تامۀ علت یکارشناس ۀینظر حسب. است شده
 از ينگهدار تیمسؤول که مربوطه مانکاریپ قرارداد به استناد با يشهردار یحقوق ندةینما
 قرارداد نیا 6 مادة از 2 بند حسب که است کرده استدالل دارد عهده به را سبز يفضا
 است مسؤول ثالث اشخاص به شده وارد يخسارتها به نسبت مانکاریپ که شده حیتصر
 و یدگیرس دعوا به تهران یحقوق دادگاه 188 شعبۀ. ندارد یتیمسؤول چیه يشهردار و
 قرارداد به نظر«: دهدیم يرأ گونه نیا 17/11/1393 مورخ 1093/93 دادنامۀ یط
 قانون 84 ماده 4 بند به مستنداً يشهردار به موضوع ارتباط عدم به توجه با يمانکاریپ
 تهران استان دنظریتجد دادگاه 29 شعبۀ ».شودیم صادر دعوا رد قرار یمدن یدادرس نییآ
 را يبدو دادنامۀ ناًیع16/6/1394- 0459 شماره دادنامۀ یط يبدو دادگاه استدالل دییتا با
 .است کرده دییتا

 مطالبۀ خواستۀ به قرچک يشهردار تیطرف به م. الف. ذ يآقاخواهان  :دوم يدعوا
 يهانخاله با خودرو با یرانندگ نیح کهاست  داده شرح و کرده دعوا طرح خسارت
 که یحال در است دهید خسارت و کرده برخورد ماسه و شن و ابانیخ کنار یساختمان
 نصب محل در يادهنده هشدار تابلو و میعال گونه چیه مربوطه مانکاریپ و يشهردار



 
 589 / مانکاریپ ياز خطا یناش يشهردار یمدن تیمسؤول  

رانینص دیناه، رانیداود نص  

 

 اعالم مقصر را يشهردار صد در 50 و خواهان درصد 50 تصادفات کارشناساند. دهکرن
 وکند می استناد مانکاریپ و يشهردار قرارداد به يشهردار یحقوق ندةینما. کندمی

 بدون) قرچک دادگاه دوم شعبۀ( يبدو دادگاه. داندینم يشهردار متوجه را تیمسؤول
 89-930 شماره دادنامۀ طبق بدهد ينظر يشهردار اتیدفاع به راجع اثباتاً  ای اً ینف کهنیا

 به يشهردار تیمحکوم به حکم یمدن قانون 335 مادة بهمستندا  28/8/1393 مورخ
 یدنظرخواهیتجد حکمنیا از قرچک يشهردار. کندمی صادر خسارت درصد50 پرداخت

 9/2/1394 - 0114 شماره دادنامۀ یط تهران استان دنظریتجد دادگاه 16 شعبه وکند می
 ارائۀ با يشهردار کهنیا به نظر... «کند: می نقض را يبدو دادگاه حکم استدالل نیا با

 طرح ياجرا که است شده یمدع. ش شرکت و يشهردار نیب مانیپ قرارداد ریتصو
 از یناش یاحتمال قصور و است گرفته صورت شده ادی شرکت توسط مذکور یعمران

 نقض ضمن بوده یقانون وجاهت فاقد يشهردار تیمحکوم لذا است مذکور شرکت
 توجه عدم لحاظ به دعوا رد قرار یمدن یدادرس نییآ قانون 84 ماده 4 بند استناد به دادنامه
 ».کندمی اعالم و صادر را خواه دنظریتجد به دعوا

 آراء : نقد و هیتوج -2-1

 که است کرده استدالل دادگاه واند شده دعوا رد قرار صدور به یمنته فوق يدعوا دو هر
 يموارد در خوانده به دعوا توجه عدم لیدل به دعوا رد قرار. ستین يشهردار متوجه دعوا
 باشد نداشته خوانده به یارتباط چیه صحت فرض بر خواهان يادعا که شودیم صادر
 کرده طرح ب هیعل را خود يدعوا یول است طلبکار الف از خواهان که يمورد مانند
 بر دادگاه که رساندیم را معنا نیا يشهردار به دعوا توجه عدم استناد به دعوا رد. است
 و گو پاسخ وجه چیه به را يشهردار مانکاریپ و يشهردار انیم یمیتنظ قرارداد اساس
 است یهیبد. است نشده دعوا تیماه وارد لیدل نیهم به و است نکرده قلمداد مسؤول

 مورد را خواهان يادعا ینادرست ای یدرست و بود شده دعوا تیماه وارد دادگاه اگر که
 عدم لیدل به دعوا رد قرار صدور از. کردیم صادر حکم ستیبایم بود داده قرار یبررس
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 ریتقص که شودیم استنباط دعوا تیماه به دادگاه ورود عدم و يشهردار به دعوا توجه
 تیمسؤول يمانکاریپ قرارداد حسب یوقت:  ستین مدخل يذ خسارت ورود در يشهردار
 در يشهردار که ستین مهم گرید است گرفته عهده بر مانکاریپ را ثالث خسارت جبران
 .ریخ ای باشد داشته ینقش انیز ورود

 استناد يمانکاریپ قرارداد به صرفاً  خود حکم هیتوج يبرا دادگاه، فوق دادنامۀ دو هر در 
 پرسش نیا پس. است نداده دست به مشیتصم يبرا یهیتوج آن از فراتر و است کرده
 ؟کرد هیتوج توانیم چگونه را دادگاه میتصم که است طرح قابل
است  آمده يمانکاریپ قرارداد در که یشرط استناد به دادگاه فوق يهادادنامه اساس بر

 راجع قیتحق دیبا پس است ندانسته مسؤول دهید انیز ثالث برابر در مطلقاً  را يشهردار
 آمده يمانکاریپ قرارداد در که کرد یشرط متوجه مشخص طور به را يرأ بودن موجه به

 حیصح شرط نیا ایآ، نخست:  رسدیم ذهن به يچند يپرسشها شرط نیا مورد در. است
 ؟است استناد قابل دهید انیز ثالث برابر در شرط نیا ایآ، دوم و؟ است

 :  شرط اعتبار -3-1

. کرد فیتوص و ریتفس را شرط نیا دیبا نخست شرط نیا صحت به راجع بحث يبرا
 مشترك ارادة و خواست که است آن هدف ریتفس)در  8: سوم جلد، 1376، انی(کاتوز
 يمانکاریپ قرارداد در یشرط نیچن درج با نیمتعاقد رسدیم نظر به .شود نییتع نیطرف

 که ينحو به کنند معاف ثالث برابر در تیمسؤول از را يشهردار که بوده نیا قصدشان
 و حفظ يشهردار اگر پس. باشد نداشته ثالث خسارت جبران در یتیمسؤول يشهردار
 اثر در اگر که شد شرط يمانکاریپ قرارداد در و سپرد مانکاریپ به را سبز يفضا ينگهدار
 ستین يشهردار عهدة بر خسارت جبران دید بیآس یثالثآنها  امثال و درختان سقوط

 . شود انجام مانکاریپ توسط ثالث خسارت جبران که است آن نیطرف خواست
 تیماه که است آن هدف فیتوص در. کرد فیتوص را شرط دیبا شرط ریتفس از بعد 
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 ضمن در شرط نیا درج با نیطرف که گفت توانینم قطعاً:  شود مشخص شرط یحقوق
 افتهی تحقق جهینت شرط صورت به ضمان عقد واند خواسته را ضمان عقد جۀینت، عقد
 رایز است شده یاحتمال ثالث برابر در يشهردار ضامن مانکاریپ که صورت نیا به است

 عقد تحقق ضمان در نید سبب حداقل که است آن ضمان عقد صحت طیشرا از یکی
 الذمۀ یماف ضامن مانکاریپ گفت توانینم) 269: 1378 ان،یکاتوز.( باشد موجود ضمان
 آن سبب هنوز که کرده ضمانت را ینید مانکاریپ که شود وارد رادیا نیا تا شده يشهردار

. است فعل شرط ینوع بحث موضوع شرط رسدیم نظر به. است بوده نشده جادیا
 جبران را خسارت ثالث به خسارت ورود صورت در که است گرفته عهده بر مانکاریپ

 شرط نیا اساس)بر  157:  1376، انیکاتوز. ( است تعهد و نید موجد فعل شرط. کند
 صرفاً  کس هر که است آن اصل. است داده گسترش را شیخو تیمسؤول دامنۀ مانکاریپ

 در یول ستین يگرید فعل ترك ای فعل ضامن و است مسؤول خودش اعمال برابر در
 که است گرفته عهده بر خودش تیمسؤول دامنۀ گسترش با مانکاریپ بحث مورد شرط
 شرط نیا. باشد ضامن مانکاریپ باز باشد داشته نقش انیز ورود در يشهردار اگر یحت

 در. است تیمسؤول عدم شرط از شتریب يزیچ، ستین هم صرف تیمسؤول عدم شرط
 به خسارت اگر کهکند می شرط هیعل مشروط برابر در له مشروط تیمسؤول عدم شرط

 ما بحث مورد شرط در که یحال در نباشد ضامن له مشروط شد وارد هیعل مشروط
 تیمسؤول واقع در و است گسترده را تشیمسؤول دامنه يشهردار برابر در مانکاریپ

 )577: 1397، یمیرح، ییصفا. (است گرفته خودش عهدة بر را ثالث مقابل در يشهردار
 بر ثالث خسارت جبران تیمسؤول بلکه نشده سلب يشهردار از تیمسؤول فقطپس 
 در مرسوم شروط از تیمسؤول رشیپذ يشرطها. است گرفته قرار مانکاریپ عهدة

. شودیم استفادهآنها  از دهیچیپ يهاپروژه در ژهیبو و هستند يمانکاریپ يقراردادها
 )3: 1395 گرانید و(ابراهیم پور 

... است آن تابع و عقد از ياپاره شرط « که جاآن از؟ است حیصح شرط نیا ایآ اکنون
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پس  )161: 1376، انیکاتوز(« .شودیم زین آن ضمن شروط شامل قراردادها صحت اصل
 233 و 232 مواد در یمدن قانون. شود محرز آن فساد کهنیا مگر است حیصح یشرط هر

 شرط خصوص در موارد نیا که رسدینم نظر به و است کرده ذکر را شرط بطالن موارد
: کرد دیترد شرط نیا صحت در است ممکن جهت کی از تنها. کند صدق بحث مورد

 را خود یقانون فیتکال ياجرا یعموم نهاد کی کهنیا؟ ستین قانون خالف شرط نیا ایآ
 یعموم نهاد آن بزند خسارت ثالث به مانکاریپ اگر که کند شرط و کند محول مانکاریپ به

 دیبا را مهم نکتۀ کی پرسش نیا به پاسخ در؟ ستین قانون خالف باشد نداشته یتیمسؤول
 تواندیم یول کند منتقل مانکاریپ به را خود یقانون فیتکال تواندینم يشهردار: کرد توجه
 که ياپروژه پس. شود مندبهره مانکارانیپ خدمت از یقانون فیتکال نیا ياجرا مقام در

 انجام يشهردار نام به و است يشهردار پروژة همچنان شودیم اجرا مانکاریپ توسط
 پس. است مربوط یقانون فیتکال نقض از یناش تِیمسؤول به بحث مورد شرط. شودیم
 نقض تیمسؤول تواندیم يشهردار ایآ:  کرد یسیبازنو طور نیا را فوق پرسش توانیم

 نیا بطالن بر یلیدل رانیا حقوق در؟ بگذارد مانکاریپ عهدة بر را خود یقانون فیتکال
 را شرط نیا صحت تواندیم صحت اصل و قراردادها يآزاد اصل. ندارد وجود شرط
 يشهردار و است يشهردار خاص يشهردار یقانون فیوظا که است درست. کند هیتوج
 فیتکال نیا ياجرا تواندیم يشهردار یول کند يبر فیتکال نیا از را خود ذمۀ تواندینم
 يراستا در مانکاریپ اگر که کند شرط و کند محقق مانکاریپ با قرارداد بستن قیطر از را

 ثالث مقابل در شرط نیا ایآ اما. است مسؤول مانکاریپ زد ثالث به یخسارت پروژه انجام
 . میپردازیم آن به ادامه در که است يگرید بحث پرسش نیا؟ است استناد قابل

 : ثالث برابر در شرط بهاستناد  -4-1 

 در شرط نیا ایآ که دیآیم شیپ پرسش نیا باشد حیصح بحث مورد شرط که فرض بر
 يقرارداد به ثالث برابر در دادگاه بحث مورد يهادادنامه در؟ است استناد قابل ثالث برابر
 را دعوا لیدل نیهم به و است شده منعقد مانکاریپ و يشهردار انیم که است کرده استناد
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 ثالث برابر در قرارداد به استناد يبرا یهیتوج چیه دادگاه. است دهیند يشهردار متوجه
 است آور الزام هیعل مشروط هیعل فقط شرط یفقه یمبان لحاظ از و است نداده دست به
 برابر در قرارداد نیا به استناد ایآ که کرد یبررس دیبا پس).  414:  1397، یزنجان دیعم( 

 یاجتماع دةیپد کی عنوان به عقد ما حقوق در میدانیم که طورهمان؟ است موجه ثالث
 را آن آثار ای کند انکار را قرارداد وجود تواندینم ثالث و است استناد قابل ثالث برابر در
 دارد یعتیطب چه شده منعقد که يعقد اثر کهنیا از نظرصرف ما حقوق در. ردیبگ دهیناد

 که بهانه نیا به تواندینم ثالث و کنند استناد عقد آن به توانندیم ثالث مقابل در نیمتعاقد
 1376، انیکاتوز( .ردیبگ دهیناد نیمتعاقد روابط در را عقد نداشته دخالت عقد انعقاد در

 عقد نیبنابرا و است ینسب عقود اثر:  دارد مهم دیق کی استناد تیقابل اصلاما  )319:
 توافق ایآ که است نیا مهم پرسش پس. باشد ثالث انیز به فیتکل موجد تواندینم

 پاسخ رسدیم نظر به؟ است نکرده نقض را عقد اثر بودن ینسب اصل مانکاریپ با يشهردار
) یاحتمال دةید انیز( ثالث کهنیا به راجع مانکاریپ و يشهردار توافق در رایز باشد مثبت

 که است یحال در نیا شده توافق کند افتیدر یکس چه از را خود انیز جبران یدبایم
 وارد خسارت او به که یکس به دارد حق یمدن تیمسؤول عام قواعد حسب دهید انیز

 نقش خسارت ورود در يشهردار که یفرض در، گرید انیب به. کند مراجعه است کرده
 توافق و کند مراجعه يشهردار به خسارت جبران يبرا دارد حق) ثالث( دهید انیز دارد

 کرد ادعا توانیم یحت. کند سلب دهید انیز از را حق نیا تواندینم پبمانکار و يشهردار
 يخطا يگوپاسخ دیبا يشهردار زین است مقصر صد در صد مانکاریپ که ییجا در که
 ثالث برابر در یتیمسؤول چیه يشهردار کهنیا به راجع نیمتعاقد شرط و باشد مانکاریپ

 هدف یمدن تیمسؤول حقوق در. دارد منافات يشهردار به ثالث رجوع حق با ندارد
 دهید انیز يخسارتها که است آن یاصل هدف ستین دعوا خواندة شدن محکوم یاصل

 .باشد یکس چه یمدن تیمسؤول يدعوا هیعل محکوم که است مهم اریبس و شود جبران
 یمدن تیمسؤول يدعوا خواهان که دارد وجود موارد اریبس چه) 1394:127، ینیباد(
 انیز ثالث اگر نیبنابرا. ستین خسارت جبران به قادر هیعل محکوم یول است شده روزیپ
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 کند رجوع مانکاریپ به فقط که شود ناچار و شود محروم يشهردار به رجوع حق از دهید
 يشکر( نشود جبران او يخسارتها کل مانکاریپ یمال ضعف ای اعسار لیدل به است ممکن

 به تواندیم يمانکاریپ قرارداد در مندرج شرط گفت توانیم پس). 15:  1395، زارع و
 ذیتنف را آن ثالث کهنیا مگر ندارد اعتبار ثالث شخص ضرر به « شرط و باشد ثالث انیز

 دهیناد خصوص نیا در دینبا که یمهم نکتۀ). 204:  1395، يلنگرود يجعفر( »کند
 شودیم خسارت ورود موجب مانکاریپ ریتقص جا هر معمول طور به که است نیا انگاشت
 مانکاریپ که است آن يشهردار نقش حداقل:  دارد خسارت ورود در ینقش هم يشهردار

 ره. (است نبرده بهره مانکاریپ بر نظارت يبرا اقتدارش از ای نکرده انتخاب ياستهیشا
 )88: 1399، يمحمدورد، کیپ

 مانکاریپ و يشهردار مشترك تیمسؤول -2
 دادگاهها یبرخ ستین استناد قابل ثالث انیز به مانکاریپ و يشهردار توافق کهنیا لیدل به
 هر بهاند داده حق دهید انیز به واند شده مانکاریپ و يشهردار مشترك تیمسؤول به لیقا

 به ادامه در. کند مراجعه خسارت ورود در رشانیتاث درجۀ نسبت به دو نیا از کدام
 :میپرداریم آراء دست نیا از يانمونه

 : دعوا فیتوص وگزارش  -1-2

 يشهردار و الف شرکت نام به ینیچ شرکت کی تیطرف به یدادخواست پ يآقا خواهان
) مانکاریپ( ینیچ شرکت کهاست  داده حیتوض و داده خسارت مطالبۀ خواستۀ به تهران
 به خسارت ورود موجب کوه زشیر و انفجار و تونل حفر و جاده احداث يراستا در
 طبق کرده اعالم حهیال میتقد با) يشهردار( دوم فیرد خوانده ندهینما. است شده او باغ

 قرار ینیچ شرکت عهدة بر راه از قسمت آن احداث ینیچ شرکت با یمیتنظ قرارداد
 ثالث دگانید انیز خسارت جبران تیمسؤول ینیچ شرکت قرارداد حسب و است گرفته

 شعبۀاند. اوردهین عمل به یدفاع چیه ینیچ شرکت ندگانینما. است گرفته عهده بر را
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 21/3/1393 مورخ 236-930 شماره دادنامۀ یط تهران یحقوق یعمومدادگاه  216
 اشخاص به یارتباط خواندگان یخصوص قرارداد کهنیا به نظر «:  است داده يرأ گونهنیا

اند نکرده یاعتراض هم خسارت زانیم به نسبت و باشدیم موثرآنها  خود انیم و ندارد ثالث
 صادر یمدن تیمسؤول قانون 1و 2 و 14 مواد طبق خواندگان یتضامن تیمحکوم به حکم

 دنظریتجد دادگاه 16 شعبۀ. کندمی یدنظرخواهیتجد حکم نیا از يشهردار« .شودیم
 مورد در يبدو دادگاه استدالل 22/10/1393 -01356 شماره دادنامۀ یط تهران استان
 تیمسؤول تنها و کرده است قبول را ثالث حق در مانکاریپ و کارفرما قرارداد نبودن موثر
 تضامن عدم اصل به توجه با و:«  دهدیم يرأ گونه نیا و ردیپذینم را دو نیا یتضامن
 و یتضامن کلمۀ حذف با... خسارت رادیا در دنظرخواهیتجد مباشرت و تیمسؤول در
 »...کندمی دییتا را دادنامه مشترك طور به آن لیتبد
 نقد و هیتوج -2-2

 ثالث انیز به را مانکاریپ و يشهردار انیم یمیتنظ قرارداد که جهت نیا از فوق حکم
 عرض در را مانکاریپ و يشهردار که جهت نیا از یول است درست ندانسته استناد قابل
. رسدیم نظر به ناموجه کرده قلمداد مسؤول رشیتقص اندازة به را کدام هر و دانسته هم
 یمدن تیمسؤول بودن یشخص اصل پرتو در را هیقض دادگاه که رسدیم نظر به طور نیا

 یمدن تیمسؤول بودن یشخص اصل موجب به)  27:  1395، انیزدانی. (است کرده لیتحل
 چیه گرانید يخطاها برابر در و است خودش يخطاها مسؤول فقط شخص هر

 و فقط) يشهردار( کارفرما اصل نیا ياجرا با) 534:  1378، انی. (کاتوزندارد یتیمسؤول
 طور به. است داشته نقش خسارت تحقق در شیخطا که است مسؤول يحد تا صرفاً
 نیا بر. است او بر نظارت عدم ای و قیناال مانکاریپ استخدام يشهردار يخطا معمول
 مسؤول خودش مانکاریپ و ندارد مانکارشیپ يخطاها قبال در یتیمسؤول يشهردار اساس
 هم یقانون مقررات یبرخ با توانیم را حکم نیا) 292:  1393، یلطف( است شیخطا

 دو گاه هر:  داردیم مقرر یاسالم مجازات قانون 533 مادة مثال عنوان به دانست منطبق
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 که يطور به گردند يگرید بر یخسارت ای تیجنا وقوع سبب شرکت نحو به نفر چند ای
 ».باشندیم ضامن يمساو طور به باشد مستند یهمگ ای دو هر به خسارت ای تیجنا آن

 موجب به مانکاریپ يخطا هم باشد داشته ریتاث انیز وقوع در يشهردار يخطا هم هرگاه
 یکی يخطا شود مشخص کهنیا مگر هستند خسارت از یمین ضامن کدام هر ماده نیا
 نظر به اما) 327: 1397، یمیرح، ییصفا. (است داشته انیز ورود در يشتریب سهم آنان از
 خطا ییدعوا نیچن در یمدن تیمسؤول بودن یشخص اصل ياجرا ریز لیدال به رسدیم

 :است
 مانکارشیپ و يشهردار رابطۀ. دارد اقتدار او بر و کرده انتخاب را مانکاریپ يشهردار: کی

 متعدد يمانکارهایپ انیم از موجود ضوابط طبق يشهردار. ستین گانهیب شخص دو رابطۀ
 .دهد انجام را خود یقانون فیتکل او قیطر از که است کرده انتخاب راآنها  از یکی

 تنها نه يشهردار).  739: 1399، زادهیقل و یلمید( دارد نظارت مانکاریپ بر يشهردار: دو
 را حق نیا هم قرارداد در دارد تکلیف مانکارشیپ بر نظارت به فیتکل قانون حکم به
 يشهردار اقتدار. کندمی مشخص آن يبرا ییاجراها ضمانت و داشته محفوظ خود يبرا
 .است قرارداد و قانون بر یمبتن مانکاریپ بر
 . است يشهردار یقانون فیتکال از یبخش که است ياپروژه انجام حال در مانکاریپ: سه

 . است يشهردار نیجانش پروژه انجام در مانکاریپ: چهار
 یقانون فیتکل يشهردار که است آن يمعنا به برساند انجام به را پروژه مانکاریپ اگر: پنج

 خودش یقانون فیتکال يشهردار ندهد انجام را پروژه مانکاریپ اگر و داده انجام را خودش
 . است نرسانده انجام به را

 يهانهیهز جهینت در. دیافزایم يشهردار ییدارا مثبت بخش به پروژه شدن انجام نفع: شش
 بخش به دیبا زین شودیم وارد گرانید به راه نیا در که ییخسارتها و پروژه شدن انجام
 .شود لیتحم او ییدارا یمنف

 اسیق هم از گانهیب شخص دو رابطۀ با را مانکاریپ و يشهردار رابطۀ توانینم، نیبنابرا
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 بروز در که است ضامن يحد تاآنها  از هرکدام کهکند می حکم اخالق گفت و کرد
 تعهداند گفته سندگانینو یبرخ که طورهمان، عالوه به. است داشته قشن بارانیز حادثۀ
، ي رشکاریم( است جهینت به تعهد قیمصاد از شهروندان به اضرار از زیپره به يشهردار
 انیز ثالث مقابل در را يشهردار دادگاهها یبرخ امروزه فوق لیدالبه ).  104:  1393

 .میپردازیم آن به ادامه در که کنندیم قلمداد مانکاریپ يخطاها مسؤول دهید

  دهید انیز مقابل در يشهردار تیمسؤول -3
 ثالث انیز به را مانکاریپ و يشهردار انیم یمیتنظ قرارداد دادگاه تنها نه ياریبس آراء در

 ثالث مقابل در ییگو کهاند شده صادر ياگونه به آراء نیا بلکه است ندانسته استناد قابل
از . است يشهردار ریتقص همان مانکاریپ ریتقص و يشهردار اعمال همان مانکاریپ اعمال

 در که دارد لیتما نظر نیا به ییقضا ۀیرو گفت توانیم و است اریبسآراء  دست نیا
 مسؤول را يشهردار و نداند مدخل يذ را مانکاریپ کالً  يشهردار و دهید انیز ثالث رابطۀ
 . است شده وارد ثالث به که بداند ییخسارتها همۀ جبران

 : دعوا فیتوص وگزارش  -1-3

 : نخست يدعوا
 به که داشته است انیب و طرح يشهردار هیعل خسارت جبران خواستۀ به ییدعوا خواهان

 علت داده حیتوض لیدلتأمین  کارشناس و کرده برخورد همت دیشه بزرگراه یبتون وارةید
 يفضا ياریآب اثر در آب تجمع و ریمس در زباله وجود یبتون وارةید سمت به او انحراف

 ۀیناح از یمباالتبی را تصادف تامۀ علت هم ي دادگستر یرسم کارشناساست  بوده سبز
 جادیا و سبز يفضا سطح ياریآب و زباله ي نکردنآور جمع با رابطه در يشهردار پرسنل
 خوانده. است داده صیتشخ غرب همت بزرگراه به قایآفر بلوار يورود رمپ یافتادگ آب

 ریتقص ضامن يشهردار که است داده حیتوض و کرده استناد مانکاریپ با قرارداد به صرفاً
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 -1062 شماره دادنامۀ یط تهران یعموم دادگاه 36 شعبۀ. ستین سبز يفضا مانکاریپ
 خسارت جبران به را يشهردار و داده صیتشخ حق به را خواهانخواستۀ  22/7/1391

 دادگاه 37 شعبۀ و خواسته دنظریتجد حکم نیا از يشهردار. است کرده محکوم
 و داده حکم گونه نیا28/11/1391 -01410 شماره دادنامۀ یط تهران استان دنظریتجد

 و تیمسؤول از يزیچ مانکاریپ به يشهر امور يواگذار...«:  است کرده دییتا را دادنامه
 قرارداد به مانکاریپ چهچنان البته کاهدینم شده سپرده قانون مطابق که يشهردار فیوظا
 تواندیم است شده يشهردار متوجه یخسارت وباشد  نکرده عمل يشهردار با نیماب یف
  ».کند مراجعه مانکاریپ به

 : دوم يدعوا
 حیتوض و مطرح يشهردار هیعل خسارت مطالبۀ خواستۀ به یدادخواست ح يآقا خواهان

 یگودال با ناگهان که شده وارد ابانیخ به اتوبان ریمس از 9 ساعت هنگام شباست  داده
 دفاع مقام در يشهردار. است دهید خسارت و افتاده گودال به اش خودرو و شده مواجه

 يسو از گرفته صورت يقصور اگر و بوده مانکاریپ با جاده مرمت است که کرده انیب
 دادنامۀ یط تهران یعموم دادگاه 16 شعبۀ. ندارد يشهردار با یارتباط و بوده مانکاریپ

محکوم  خسارت جبران به را شهرداري، خوانده اتیدفاع رد با 1/6/1393 - 498شمار
 استان دنظریتجد دادگاه 52 شعبۀ و کرده اعتراض حکم نیا به يشهردار. است کرده
 کرده دییتا ناًیع را اعتراض مورددادنامه 6/11/1393 - 01063 شماره دادنامۀ یط تهران
 .است
 : سوم يدعوا

 و کرده طرح يشهردار هیعل ییدعوا دیدهزیان از یمقام میقا به مهیب شرکت خواهان
 و دهید خسارت يشهردار یعمران تیفعال انجام اثر در گذار مهیب که است داده حیتوض

 مانکاریپ و خود قرارداد به يشهردار ندهینما. است کرده جبران را او خسارت مهیب شرکت
 تهران یعموم دادگاه 213 شعبۀ. است دانسته مانکاریپ متوجه را تیمسؤول و کرده استناد
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 اتیعمل سپردن... «: است داده حکم گونه نیا 11/3/1394 -169 شماره دادنامۀ یط
 تیمسؤول سلب موجب یخصوص يشرکتها به هايشهردار يسو از یخدمات و یعمران

 شهروندان يدعاو ییگوپاسخ مسؤول و است يشهر امور یمتول يشهردار نیست خوانده
 ماً یمستق يشهردار قرارداد وجود فرض در یقطع حکم صدور صورت در و خواهد بود

 خواسته دنظریتجد حکم نیا از يشهردار» ...کرد خواهد مراجعه خود يقرارداد طرف به
 گونهنیا 22/7/1394 - 0704 شماره دادنامۀ یط تهران استان دنظریتجد دادگاه 52 شعبه و
 ياعطا و است يشهردار شهر سطح در یعمران اتیعمل مسؤول چون«... : است داده يرأ
 از یکوتاه اگر و کندنمی يشهردار از تیمسؤول سلب مانکاریپ يشرکتها به اتیعمل
 خواهد گوپاسخ يشهردار مقررات طبق ردیگ صورت مربوطه امور در مانکاریپ يسو
 » ...شودیم استوار و دییتا دادنامه اعتراض رد با... بود

 آراء هیتوج -2-3

 :دیآیمدست به ریز نکات يرأ سه نیا از
 حکم کنندهصادر يدادگاهها واقع در و است مانکاریپ يخطاها مسؤول يشهردار:  کی

 فقط را خود يدعوا ثالث اگر پساند. داده شیافزا را ریغ فعل از یناش تیمسؤول قیمصاد
 و نقش از نظرصرف باید يشهردار و است مسموع دعوا نیا کند طرح يشهردار هیعل
 . کند جبران را ثالث خسارات مانکاریپ ریتقص زانیم
 .است يشهردار اعمال حکم در مانکاریپ اعمال ۀیکل، ثالث مقابل در:  دو
 .ستین استناد قابل دهید انیز ثالث برابر در مانکاریپ و يشهردار قرارداد:  سه

 .کند مراجعه مانکاریپ به تواندیم انیز جبران از بعد يشهردار:  چهار
 يدادگاهها کهنیا با؟کرد هیتوج توانیم چگونه را جینتا نیا که است نیا پرسش اکنون
 ۀینظر با را صدراالشاره احکام توانیماند نکرده انیب را خود يفکر یمبان آراء کنندهصادر
 فرانسه حقوق پرداختۀ و ساخته هینظر نیا. کرد هیتوج تابع اعمال قبال در متبوع تیمسؤول
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 آن بر را ما يدادگاهها ،روابط شدن دهیچیپ و امروز یزندگ يضرورتها ظاهراً یول است
 وادار هدف به و او از تیحما و دهید انیز خسارت جبران يراستا در که است داشته
 نیا از مانکارانیپ به هاپروژه يواگذار در رتشیب اطیاحت و محافظت به هايشهردا کردن
 )  28: 1395، انیزدانی. (شوند مند بهره هینظر

 دهید انیز خسارت جبران یمدن تیمسؤول حقوق یاصل هدف میدانیم که طورهمان
 طرح یمختلف يهاهینظر هدف نیا تحقق يراستا در دانانحقوق حاضر عصر در. است
 دانانحقوق توسط شده دهیشیاند يراهکارها از یکیاند. کرده یشیاند چاره و کرده

 تیمسؤول فرانسه حقوق در 1991 سال تا. است ریغ فعل از یناش يتهایمسؤول گسترش
 لیدل نیهم به و شدیم محسوب استثناء ریغ فعل از یناش تیمسؤول و بود اصل یشخص
 در کیبل حکم به مشهور حکم صدور با. شدیم ریتفس قیمض یمدن قانون 1242 مادة
 یمدن تیمسؤول اصل نام به که کردند يپرداز هینظر را عام یاصل دانانحقوق 1991 سال
 یشخص اصل کنار در فرانسه حقوق در بیترت نیبد. است شده مشهور ریغ فعل از یناش

 یخاص طیشرا در آن موجب به که است گرفته پا يگرید اصل امروزه تیمسؤول بودن
 یناش تیمسؤول اقسام از قسم کی. شودیم قلمداد يگرید شخص اعمال مسؤول شخص

 موجب به. است تابع اعمال از یناش متبوع تیمسؤول فرانسه امروز حقوق در ریغ عمل از
 باشد داشته 1نظارت و کنترل يگرید شخص يتهایفعال و اعمال بر یشخص اگر هینظر نیا

 اقتدار هینظر نیا در)  36:  1391، انیزدانی. ( بود خواهد کنترل تحت فرد اعمال مسؤول

                                                           
قانون مدنی اصالحی فرانسه این تفسیر وجود دارد که نه تنها مسؤولیت را بر شخصی  1242ه به ماده . با توج11

چه از لحاظ سازمانی یا کند بلکه چنانکه بر اعمال و فعالیتهاي شخص دیگري کنترل و نظارت دارد، تحمیل می
 کند.مدیریت تابع آن باشد، نیز تحمیل می

 رك:
Kovac, Mitja, Judgement-Proof Robots and Artificial Intelligence A Comparative 
Law and Economics Approach, Palgrave Macmillan, Switzerland, 2020, p.113 
https://www.google.com/books/edition/Judgement_Proof_Robots_and_Artificial_In/
ryz7DwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=vicarious+liability+article+1242+french&pg
=PA113&printsec=frontcover  
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 جبران مسؤول دارد اقتدار يگرید بر که يفرد:  شودیم دانسته هم با همراه تیمسؤول و
)  107:  1400، دفریفرش، یوسفی. ( کندمی وارد اقتدار تحت فرد که است ییخسارتها

. ( الغرم هیفعل الغنم له من:  شدیم قرار بر موازنه هانهیهز و منافع انیم یسنت حقوق در
 اقتدار انیم موازنه نیا یمدن تیمسؤول دیجد حقوق در)  14:  1393، يلنگرود يجعفر

. است اقتدار تحت شخص اعمال مسؤول مقتدر شخص:  است شده قرار بر تیمسؤول و
 به مشروط اقتدار تحت شخص اعمال برابر در مقتدر تیمسؤول داشت توجه دیبا البته
. باشد داشته وجود تیتبع رابطۀ شخص دو نیب ستیبایم کهنیا نخست:  است یطیشرا

. باشد داشته قرار متبوع کنترل و نظارت تحت تابع که است نیا تیتبع رابطۀ از منظور
 تابع که است يبارانیز اعمال مورد در فقط تابع قبال در متبوع تیمسؤول کهنیا دوم

 ضامن یوقت فقط متبوع کهنیا سوم. باشد کرده وارد آن سبب به ای فهیوظ انجام هنگام
 بر فرع متبوع تیمسؤول انیب گرید به. باشد شده بارانیز فعل مرتکب تابع که است تابع

 ) 45:  1391، انیزدانی. ( است تابع عمل به خسارت انتساب
:  کرد اذعان فوق طیشرا همۀ وجود به توانیم مانکاریپ و يشهردار رابطۀ خصوص در

 هر دارد نظارت و کنترل مانکاریپ بر وکند می انتخاب و نشیگز را مانکاریپ يشهردار
 رابطۀ در. ستین کارفرما از کارگر تیتبع مقولۀ از مانکاریپ بر يشهردار اقتدار چندکه
 تیتبع رابطۀ مانکاریپ و يشهردار رابطۀ. است شرط يادار ای یفن تیتبع کارفرما و کارگر

 ناچار به واند شده مشخص شیپ از کهکند می کار یضوابط تحت مانکاریپ یول ستین
 وکند می فیتعر را پروژه از هدف که است يشهردار. کند تیرعا را ضوابط نیا دیبا
 دارد تعلق يشهردا به پروژه. کندمی مشخص لهیوس و چارچوب هدف به دنیرس يبرا
 نهایا همۀ. کندمی کار متبوع منافع خدمات در مانکاریپ و رسدیم يشهردار به نفعش و

 يشهردار به که يارابطه است مانکاریپ و يشهردار انیم یگماشتگ رابطۀ وجود مثبت
 . دهدیم اقتدار کالم کی در و ینه و امر و نظارت حق

 رابطۀ مانکاریپ و يشهردار رابطۀ میریبپذ که فرض بر که شودیم مطرح پرسش نیا اکنون
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 ياجرا يبرا ایآ؟ میکن اجرا رانیا حقوق در را هینظر نیا میتوانیم ایآ است تابع و متبوع
 ؟میدار یقانون يمبنا مانکاریپ و يشهردار رابطۀ در هینظر نیا

 يواگذاراند گفته کهنیا جزاند نداده دست به ییمبنا فوق آراء صادرکننده يدادگاهها
 قانون 12 ماده از رسدیم نظر به. ستین يشهردار تیمسؤول رافع مانکاریپ به پروژه
 از یناش متبوع تیمسؤول اصل توانیم گرید پراکندة مقررات یبرخ و یمدن تیمسؤول
 در کارگر اگر یمدن تیمسؤول قانون 12 مادة موجب به. کرد یحقوق هیتوج را تابع فعل
 مگر است ضامن فرما کار بزند خسارت ثالث به کار انجام مناسبت به ای و کار انجام نیح
 طیشرا همۀ ماده نیا در)  537، 1378، انیکاتوز. (کند اثبات را خود بودن ریتقصبی کهنیا

 تابع اعمال برابر در متبوع تیمسؤول بارز مصداق تواندیم و است موجود فوق گانۀ سه
 خسارت آن انجام مناسبت به ای کار نیح در اگر پس کارفرماست اقتدار تحت کارگر. باشد
 قانون 388 مادة. بخواهد کارفرما از را خود خسارت جبران تواندیم ثالث کند وارد

 يمتصد اگر که است آمده ماده نیا در. باشد هینظر نیهم از یمصداق تواندیم زین تجارت
 ضامن او اعمال برابر در سپرد يگرید يمتصد به را التجاره مال نقل و حمل نقل و حمل
 . است

 : میرسیم ریز جینتا به تابع و متبوع ۀینظر قالب در مانکاریپ و يشهردار رابطۀ لیتحل با
 باشد رانیا حقوق در هینظر نیا هیتوج مستند یمدن تیمسؤول قانون 12 مادة اگر:  کی
 کارگر اعمال قبال در کارفرما تیمسؤول يبرا ماده نیا در که ییمبنا همان دیبا ناچار به
 فرض ماده نیا در).  90:  1399 ،يمحمدورد و کیپ ره(  گرفت بکار را شده رفتهیپذ

 شود محرز کهنیا مگر« است مقصر کارفرما زندیم خسارت ثالث به کارگر یوقت که شده
 و آورده عمل به را کرده است جابیا هیقض احوال و اوضاع که ییاطهایاحت تمام کارفرما

 مقدور انیز ورود از يریجلوگ هم باز آوردیم عمل به را مزبور ياطهایاحت اگر که نیا ای
 مفروض بر یمبتن رانیا حقوق در تابع اعمال برابر در متبوع تیمسؤول يمبنا پس ».بودینم

 يریتقص که کند اثبات خسارت جبران از بعد متبوع اگر جهینت در. است متبوع ریتقص بودن
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 . کند مراجعه مانکاریپ به تواندیم بوده ثالث به انیز ورود عامل مانکاریپ يخطا و نداشته
 در و ثالث ضرر جبران يراستا در مانکارانیپ اعمال مورد در يشهردار تیمسؤول: دو

 به میمستق و کند استفاده ابزار نیا از که نخواست ثالث اگر پس. او به است یارفاق واقع
 انیز، خسارت جبران يدعاو از ياریبس در. است مسموع او يدعوا کند مراجعه مانکاریپ
 .کنندیم طرح مانکاریپ هیعل را خود يدعوا يشهردار هیعل دعوا طرح يجا به دگانید

 از بعد يشهردار است آمده یمدن تیمسؤول قانون 12 ماده لیذ در که طورهمان:  سه
 يشهردار رجوع يمبنا. دارد را بارانیز فعل عامل به رجوع حق ثالث خسارت جبران

 . باشد يمانکاریپ قرارداد تواندیم
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  نتیجه:
 معلوم مانکاریپ يخطا قبال در يشهردار تیمسؤول مورد در دادگاهها آراء یبررس با
 در يشهردار نخست نظر موجب به. است موجود ییقضا ۀیرو در نظر سه که شودیم

 اصل خالف نظر نیا. ندارد یتیمسؤول چیه زندیم ثالث به مانکاریپ که ییخسارتها قبال
 مانکاریپ و يشهردار دوم ۀینظر موجب به. ستین رشیپذ قابل و است عقود بودن ینسب
 درجۀ نسبت به کس هر که معنا نیا به هستند مسؤول مشترك طور به ثالث برابر در
 قرارداد نظر نیا. ردیبگ عهده بر را ثالث خسارت از یبخش جبران دیبا رشیتاث ای ریتقص
 نظر نیا در آن يجا به. داندینم استناد قابل ثالث مقابل در را مانکاریپ و يشهردار انیم

 رابطۀ در گفت توانیم نظر نیا نقد در. شودیم اجرا تیمسؤول بودن یشخص اصل
 دةیبرگز مانکاریپ چون ستین جاري تیمسؤول بودن یشخص اصل مانکاریپ و يشهردار
 انتخاب در يشهردار ریتقص بر داللت او ریتقص و اوست نظارت تحت و يشهردار

 است آن بر لیقا دارد يشتریب رواج امروزه که سوم نظر. دارد او نظارت نقص و مانکاریپ
 و کند مراجعه يشهردار به خسارتش همۀ افتیدر يبرا دارد حق دهید انیز ثالث که

 نیا. کند رجوع انیز ورود عامل مانکاریپ به دارد حق خسارت جبران از بعد يشهردار
 قانون 12 مادة و تابع فعل از یناش متبوع تیمسؤول ۀینظر اساس بر توانیم را نظر

 یاصل هدف به یمدن تیمسؤول حقوق نظر نیا رشیپذ با. کرد هیتوج یمدن تیمسؤول
 . شودیم تر کینزد است کامل خسارت جبران که اش
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Civil liability of the Municipality Arising out of contractor 
negligence 

Davoud Nassiran 1 
Nahid Nassiran2 

Abstract: 
Usually, instead of carrying out legal duties themselves, municipalities 
outsource them to contractors. The issue in such cases, is that if a third 
party suffers loss due to a contractor's negligence, can he demand to be 
compensated by the municipality? 
 In particular, this question is raised with the assumption that in the 
contract between the municipality and the contractor it is stipulated that 
compensation for damages suffered by third parties is the responsibility 
of the contractor. 
Regarding the responsibility of the municipality to the third party, there 
are three views in the judicial precedent: 
Relying on the contract, certain courts held that the municipality is 
responsible. Some other courts held that the municipality is responsible 
only to the extent that it was involved in cauing the loss. 
And finally, some others have considered the municipality to be 
responsible for all the damages caused to the third party. However, the 
municipality is entitled to refer to the contractor after compensating the 
third party. 

KeyWords: Municipality, contractor, responsibility, third party, superior, 
subordinate, injured party.. 
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